Obec Zdiby
Zdiby – Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66
e-mail: podatelna@obeczdiby.cz , identifikátor datové schránky: vt2b6m8

RADA OBCE ZDIBY

USNESENÍ
Rady obce Zdiby
Číslo 103/18/2019
ze dne 29.11. 2019

k záměru pronájmu obecního pozemku
parc. č. 138/35, k.ú. Přemyšlení
Rada obce Zdiby tímto:

I.

Souhlasí
se záměrem pronájmu pozemku parc.č. 138/35, v k.ú. Přemyšlení;

II.

Schvaluje
návrh záměru pronájmu, který je přílohou číslo 1 tohoto usnesení a jeho uveřejnění;

III. Ukládá
starostce obce zajistit zveřejnění záměru dle přílohy č. 1 tohoto usnesení na
úřední desce obce Zdiby.
.

JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby

Mgr. Beata Sabolová v. r.
1. místostarostka obce Zdiby

Předkladatel:
Provede:
Přílohy:

Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka
Mgr. Beata Sabolová, 1. místostarostka
PŘÍLOHA 1 – návrh záměru ke zveřejnění

28. 11. 2019

Informace o pozemku | Nahlížení do katastru nemovitostí

Informace o pozemku
Parcelní číslo:

138/35⇗

Obec:

Zdiby [539058]⇗

Katastrální území:

Přemyšlení [792403]

Číslo LV:

10001

Výměra [m2]:

23

Typ parcely:

Parcela katastru nemovitostí

Mapový list:

KMD

Určení výměry:

Ze souřadnic v S-JTSK

Způsob využití:

zeleň

Druh pozemku:

ostatní plocha

Vlastníci, jiní oprávnění
Vlastnické právo

Podíl

Obec Zdiby, Průběžná 11, Veltěž, 25066 Zdiby

Způsob ochrany nemovitosti
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany.

Seznam BPEJ
Parcela nemá evidované BPEJ.

Omezení vlastnického práva
Nejsou evidována žádná omezení.

Jiné zápisy
Nejsou evidovány žádné jiné zápisy.
Řízení, v rámci kterých byl k nemovitosti zapsán cenový údaj
Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-východ⇗
Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 28.11.2019 08:00:00.
© 2004 - 2019 Český úřad zeměměřický a katastrální⇗ , Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8⇗
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu⇗.
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Zveřejnění záměru pronájmu nemovitého majetku obce
v souladu s § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Obec Zdiby tímto zveřejňuje záměr pronájmu nemovitých věcí - pozemku zapsaného u Katastrálního
úřadu pro Prahu – Východ na LV 10001 pro obec Zdiby takto:
parc. číslo, kat. území

138/35

plocha (m2) k prodeji

Cca 23 m2

Druh pozemku / způsob
využití

zeleň

současný stav využití

nepřístupná zeleň

minimální prodejní cena

výměnou za údržbu pozemku

Podmínky pronájmu:
- Zajištění údržby pozemku na náklady nájemce, zajištění neomezeného veřejného přístupu
k pronajatému pozemku po celou dobu nájmu.
V době zveřejnění tohoto záměru pronájmu nemovitých věcí se zájemci mohou vyjádřit a předložit
svou nabídku, která musí minimálně obsahovat:
-

přesnou identifikaci zájemce,
označení předmětu žádosti a účel pronájmu,
návrh protislužby/nabídkové ceny pevnou částkou v Kč,
prohlášení nájemce o závazku k úhradě vzniklých nákladů.

Obec Zdiby si vyhrazuje právo záměr do uzavření nájemní smlouvy zrušit.
Doba zveřejnění záměru: 15 dnů.
Případné informace podá obecní úřad.
JUDr. Eva Slavíková v. r.
starostka obce Zdiby
Vyvěšeno dne : ………….
(včetně zveřejnění na úřední desce)
Sejmuto dne : ………..

